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Dades per reflexionar

es eleccions generals del 29-
O no han proporcionat can-
vis significatius dins del
mapa politic llucmajorer.

El PSOE ha sumat un triomf més
i continua essent la força política
més votada. El Partit Popular, ab-
sents de la cita Unió Mallorquina i
Democràcia Cristiana, s'ha vist be-
neficiat aquesta ocasió amb més
vots, mentre que, amb tota segure-
tat, ha perdut una part important
dels dos-cents quaranta-dos elec-
tors que donaren suport a la candi-
datura de Ruiz Mateos.

El CAS continua en plena curva
descendent, mentre assistim a una
recuperació dels comunistes de la
mA d'Esquerra Unida la qual també
recollia els vots del descontent so-

cia lista.
El PSM, per la seva banda, man-

tenia la tònica de pocs vots en els
comicis generals, tradicional cir-
cumstància que s'agreuja amb la
divisió dels simpatitzants que han
dispersat els vots i l'han repartit
entre els propis nacionalistes, els
Verds i Unió Balear.

A les Illes Balears, els resultats
han oferit una novetat digna d'es-
mentar: l'èxit notable del PP, la
qual cosa el converteix en primera
força política. Un assoliment indis-
cutible, que es tradueix en un
avantatge de més de vint mil vots,
captats la majoria entre els habi-
tuals seguidors d'Unió Mallorqui-
na.



El Grup del PP volia sortir de
la Sala

El Plenari Ordinari del mes
d'octubre, del dia 30, estava mar-
cat per les eleccions del dia
abans, i la nota conflictiva es va
donar, altre cop, en el capitol de
Precs i Qüestions, quan el parta-
veu del grup socialista, Tomàs
Garcias, volia llegir all?) d'anome-
nar «pamflet» electoral, referit a
la denúncia que el Partit Popular
té presentat a l'Ajuntament pel
cobrament de més d'uns rebuts
d'aigua potable, en efectes re-
troactius. Davant d'aquesta pre-
tensió, el portaveu del PP, Mateu
Monserrat, a falta de Joan Mi-
guel, el quan no va assistir, es va
alçar del seu floc i digue al Batle
que sortirien de la Sala si el Sr. T.
Garcias qüestionava la manera de
fer propaganda electoral del Par-
tit Popular, dient que cada partit
té els seus sistemes i del que es
tractava era de discutir la justicia
de l'esmentat recurs sobre la
il.legalitat de les tarifes.
. Davant d'aquesta actitud,
Tomàs Garcias va dessistir de
parlar del full electoral, limitant-
se a defensar la manera de fer i
cobrar les tarifes d'aigua potable
per «SOGESUR» quan hi ha un
augment de preu, que unes vega-
des les liquidacions són favora-
bles a l'Ajuntament, i d'altres a
l'empresa concessionAria. Agues-
ta vegada va reconèixer que, du-
rant el mes de maig, representa
un percentatge petit cobrar de
Ines a l'usuari. Li va respondre el
portaveu del PP que per a uns
serà poc i per a uns altres, molt, i
allò que procedeix es cobrar ant)
que es just.

POLÍGON INDUSTRIAL

Un altre punt de debat va ser
l'adquisició de 24.000 metres qua-

drats de terrenys per a la comple-
ta adquisició dels necessaris pro-
gramats per a la ubicació del Po-
lígon Industrial, que incloen la
casa de la possessió de Ca's Ros-
sos, valorada en 14 milions, més
dos dels metres restants.

S. Artigues, regidor del PP,
troba la valoració d'aquestes
cases molt elevada, perquè no co-
rrespon gens al preu que paguen
per les cases rústiques, i que
s'hauria de tenir en compte que
qui paga es el Poble. T. Garcias
va contestar explicant que els so-
lars del Polígon, no els pagarà el
poble sine els industrials, que es
un preu que té l'aprovació dels
serveis tècnics, que l'Ajuntament
els necessita per construir el Poll-
gon i es el que demana el propie-
tari. La qüestió va passar a vota-
ció i es va aprovar amb l'absten-
ció del Grup Popular. I també
amb l'abstenció d'aquest mateix
partit, es va aprovar el programa
d'actuació urbanística del Pla
Parcial del sector industrial de
Son Noguera i el Projecte d'urba-
nització de Son Verí, de S'Arenal.

I, per unanimitat, els altres as-
sumptes presentats, com la ratifi-
cació de l'acord amb el MEC per
a l'educació d'Adults, el nomena-
ment d'advocat i procurador per
al procediment judicial iniciat a
instàncies de Miquela Santandreu
contra l'Ajuntament; la convoca-
feria d'una plaça d'oficial segon
per a Plantilla laboral; subscrip-
ció del conveni amb INSALUD
per a la utilització per aquell or-
ganisme del Centre Sanitari.

Finalment, entre els Precs i
Qüestions, el Sr. Rabasco va de-
manar qui havia pagat el viatge
que el batle va fer a Strasburg i
el mateix J. Monserrat li va con-
testar dient que les despeses del
viatge anaven a càrrec de la Fe-
deració de Municipis.

CASA DE LA VILA

Extracte dels acords
adoptats per la Comissió
de Govern, en Sessió
Extraordinària, celebrada el
6-10-89

1.- Aprovar unes despeses de
100.000 ptes. per abonar al C.D.
Espanya amb motiu de la Mau-
guració de la il.luminació del
CMD i presentació de l'equip.

2.7 Concedir una subvenció de
500.000 ptes. a la U.D. Arenal per
la col.laboració a la formació fut-
bolística j esportiva de la joven-
tut.

3.- Aprovar una despesa de
100.000 ptes. al C.N. Arenal amb
motiu de la celebració del Trofeu
Ciutat de Llucmajor.

4.- Llogar el local n° 18, (bai-
xos) del Carrer de Sa Font, per al
servei d'informació juvenil, en les
condicions que figuren a l'expe-
dient.

5.- Concedir 300.000 ptes. al
C.N. S'Estanyol per atendre l'or-
ganització de cursos d'iniciació a
la vela per a alumnes de les Es-
coles de Llucmajor.

6.- Procedir a la recepció provi-
sional de les obres de vestuaris
de jugadors i Arbitres del Polies-
portiu Municipal de S'Arenal.

7.- Procedir a la recepció provi-
sional de les obres d'explanació i
tancada de terrenys del Polies-
portiu esmentat.

8.- Quedar assabentats de la
memòria i Pla de Treball presen-
tat pel Servei de Català.

9.- Perllongar el pagament
mensual dels usuaris de l'aula de
«Bressol».

10.- Concedir beca per 2 places
a la Guarderia Municipal d'In-
fants satisfent mil ptes. al mes
per fill que assisteixi al Centre.

21.- Quedar assabentats del
programa de Fires 89 i de la pro-
posta del programa de música a
les Escoles.
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Presentació de material didàctic

Dins el programa d'actes de les Fires, el passat dia 10 d'octubre va
tenir Hoc la presentació de dues iniciatives de la regidora d'Educació i
Cultura destinades als centres educatius del municipi: l'itinerari <<Cami-
na caminaras... un passeig per Sa Marina de Llucmajor amb Maria A.
Salva», obra de Miguel Sbert i Celso Calvirio, número 1 dels Quaderns
didactics que edita l'Ajuntament, i el muntatge audiovisual «El poblat
talaiótic de Capocorb Vell» de Miguel Grimait, Tomas Martinez, Raquel
Rodríguez i Francisca Grimait. En el decurs de l'acte, el professor Damia
Pons va fer la presentació del material editat i dels professionals de l'en-
senyament que en són autors, tot emmarcant la iniciativa dins la globali-
tat del programa cultural de l'Ajuntament. Al final, el regidor de Cultura
va lliurar a cada centre educatiu un audiovisual i un lot de Quaderns,
alhora que convocava els ensenyants a participar en la confecció de més
eines d'ensenyament útils per a l'escola local arrelada a l'entorn.

LOCAL
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Premis del segon
certamen de
Pintura del PSOE

Les passades Fires es va realitzar el II
Concurs de Pintura organitzat per l'A-
grupació Socialista de Llucmajor-PSOE.

Els 31 participants-xifra superior al
concurs de l'any passat fan pensar en la
continuïtat i arrelament d'aquest certa-
men en el marc de les fires, tant per tant
de l'organització, com per part d'a-
quests joves pintors que senten l'estfmul
de participar i guanyar.

S'adejudicaren onze premis patroci-
nats per «Sa Nostra», Prefama, Ca n'A-
legria, Galeria d'Art Colom, Cristaleria
Llucmajor, Biblo Balears S.A., Papereria
Solixent i l'organització.

Els guanyadors foren els següents:
De més de 18 anys: Catalina Santan-

dreu, Bartomeu Salvà i Andreu Mas.
D'll a 17 anys: Antònia Mora, Moisès

Torabias, Miquela Oliver, Miquela
i Maria Antònia Maestre.

De-8 a 10 anys: Maria Teresa Comino,
Maria Antònia Noguera i Josep Miolle
Gonzàlez.

Els organitzadors es veuen encoratjats
de continuar amb aquest concursos, tant
per la col.laboració dels participants
com per la massiva assistència a l'expo-
sició en el local de la Tercera Edat de C.
San Joan. Enhorabona i endavant!.

21.11.1r
.-4olilit

Aquesta és la BANDA CAL-
tit • . I

DERONA

Els seus components són:
..•

. .0
OP ,

,.
Veus: Marina Antònia (Manacor) .te0,...cr

Margalida (Vilafranca) *so
. 	 - , r". _Toni Isern (Llucmajor)

Tomeu Bergas (Llucmajor) .
,

Guitarra: Pep buades (Llucmajor)
Miguel Villalonga (Palma)
Bateria: Toni Isern (Algaida) •n••.:-.. -

:-

Baix: JordiJordi Olives (Algaida)
Teclats: Delfí Mulet (Algaida)

La seva música és prou variada
(twist, rocic'n	 roll, pasdobles...) i
animen qualsevol festa d'allò mi-
llor, formant un grup informal on
sempre domina un toc d'humor
molt característic, la qual cosa ja
es pot apreciar en la fotografia.
Ah! i això sí: actuen quan i alla
on els agrada.

•

•
' 4114°. If*

*A	 ril	 fon
.:

4.*
. 	 ..P

to*
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Ha sorgit una nova associació:

Asmill

ASMILL
LLUCMAJOR

FARA
LA s, • -1GRACiON

DEL T. , ,L\i!..;SVALIDO,

L'Associació per a la Integració del Minusvàlid del
Terme de Llucmajor ha sorgit com a resposta de les
necessitats de tenir en compte i solucionar en el
major grau possible, la problemàtica de la persona
amb algun tipus de minusvAlua.

La presentació d'aquest grup va tenir lloc el passat
2 de novembre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

La Presidenta d'ASMILL, Francesca Moll, ha estat
la persona que s'ha fet càrrec de tramitar tot el ne-
cessari per tal de formar l'esmentada Associació. Ella
mateixa, a través de la COORDINADORA, de l'A-
juntament i de l'equip d'Assistència Social, ha d'in-
tentar conscienciar les famílies afectades per
col.laborar, encara que la resposta no ha estat tot el
positiva que caldria perquè, en moltes ocasions, al-
gunes d'aquestes famílies (sobretot a causa de raons
socials) no gosen d'obrir-se sense inhibicions al pro-
blema en qüestió.

No obstant aquesta dificultat, el projecte d'AS-
MILL és ben clar: la idea és posar-se en contacte amb
tots els minusvalids del terme, fer-ne un cens i fer-ne
grups segons les edats i segons les discapacitats (ja
siguin físiques o psíquiques).

A través de l'Ajuntament i de l'Inserso, es volen
crear, (i aquest és l'objectiu primordial) una sèrie de
tallers ocupacionais que preparassin aquests afectats
amb uns monitors especialitzats i sobretot, començar
amb els infants que han acabat el període d'escolarit-
zació perquè és en aquests moments quan el proble-
ma, a causa de mancances d'ajuda personal, s'agreu-
ja més.

Segons F. Moll, el projecte d'Integració Escolar pot
ajudar molt en aquest sentit, sempre i quan els pro-
fessionals de l'ensenyament estiguin qualificats i es
compti amb professorat de suport dins l'aula, i, en
aquest punt, s'ha de distingir bé el grau de discapa-
citat entre un profund o un limit perquè hi ha casos
que no poden ser integrats per complet a l'aula i per
tant ha de continuar havent-hi centres especialitzats.

ASMILL espera i necessita la col.laboració no
només de les famílies que viuen aquesta problemàti-
ca sinó la de qualsevol persona preocupada pel tema
i s'admeten tots els possibles socis que vulguin con-
tribuir a fer una societat més igualitària i més justa.

Catalina Font
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• Publicació de «Giny», manual per a
l'aprenentatge de la llengua

L'Editorial Moll ha publicat un manual per a l'apre-
nentatge de la llengua catalana que ha sortit al carrer
amb el nom de Giny. Aquest llibre es el resultat de
quatre anys de feina d'un grup de treball de l'OCB
coordinat per en Joan Lladonet i format per: en Miguel
Font, na Mercè Juan, na Carme Sánchez, na Magdalena
Serra i na Margalida Palou (col•laboradora de la nostra
revista). Aquest material està format pel llibre de l'a-
lumne, el llibre del professor, on s'explica la metodolo-
gia a seguir, les solucions de les activitats més compli-
cades i on hi ha el material que el professor ha de foto-
copiar perquè els alumnes el puguin treballar en pare-
lles o en grup, i una cinta-cassette que conté enregistra-
des les activitats d'escoltar-entendre.

Giny representa un avanç en comparació a la majoria
de manuals per a l'aprenentatge de la llengua perquè té
un enfocament comunicatiu, es a dir, es parteix de les
necessitats lingUistiques dels parlants per poder comu-
nicar-se i no se centra en l'estudi de les normes grama-
ticals. L'alumne va assimilant els coneixements gramati-
cals amb el mètode inductivo-deductiu que permet arri-
bar a la norma a partir de l'observació per després
poder resoldre les dificultats. Sempre que es possible es
treballa la gramática amb exercicis lúdics.

El llibre de l'alumne està format per deu temes ca-
dascun dels quals es divideix en vuit apartats dedicats
a treballar les habilitats lingüístiques dels parlants: en-
tendre, parlar, llenguatge, llegir, la llengua, fonologia-
ortografia, escriure i morfosintaxi.

Dins aquesta metodologia el professor ja no es aquell
personatge magistral portador de la ciencia que centra
l'atenció de l'alumne sinó el coordinador de les activi-
tats que fan els alumnes, generalment en grup o en pa-
relles.

Els alumnes llucmajorers dels cursos de català per a
adults ja coneixen aquesta metodologia perquè han ex-
perimentat aquest material quan encara s'estava elabo-
rant.

Benvingut sigui aquest llibre i enhorabona als autors.

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

ZANOGUERA
GARCIAS

n111/1/

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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Exposició sobre Capocorb

Dissabte, dia 14 d'octubre, Obra
Cultural Balear va inaugurar al seu
local una exposició monogràfica
sobre CAPOCORB NOU.

Aprofitarem el marc festiu de les
fires per tal de donar a conèixer la
realitat d'aquest important indret de
Sa Marina llucmajorera des de di-
versos punts de vista.

L'exposició donava a conèixer, a
través d'un dossier de premsa, la
polèmica suscitada en aquests da-
rrers anys en els mitjans de comuni-
cació, escrits que són els que s'han
encarregat de tractar el tema amb
més profunditat.

Una altra part de l'exposició esta-
va formada per una serie de mate-
rial fotogràfic sobre la zona: la flora,
el paisatge natural, els penyasegats,
les cases de Capocorb Nou, algunes
manifestaicons d'aquitectura primi-
tiva de la zona, les obres que ha co-

mençat la urbanitzadora, etc.
Una altra part important de l'ex-

posició estava formada pels mapes i
plànols de la zona del terme i de Vi-
lla, que destacaven pel seu valor
científic i per l'important recull to-
ponímic que representen.

Per una altra banda, s'hi podia
consultar material bibliogra fic molt
important que tenia relació amb el
tema de l'exposició com fotografies
aeries, el catàleg d'espais naturals
de l'INESE i publicacions geogràfi-
ques i toponímiques molt relevants.

La darrera part de l'exposició es-
tava formada per una urna i un llis-
tat de signatures on els visitants po-
gueren expressar la seva postura
personal davant la questionada ur-
banització de CAPOCORB NOU.

Durant el temps que va estar
oberta al públic, l'exposició va esser
visitada per més de 1.400 persones,

entre les quals hi havia molts de
llucmajorers i molta gent de fora; de
manera que l'exposició ha represen-
tat un important esforç per a donar
a conèixer la realitat i la situació
tuai d'aquesst indret de Sa Marina
tant per als llucmajorers com per als
qui ens visiten.

D'aquesta manera, l'Obra Cultural
Balear de Llucmajor s'ha volgut
sumar a les importants iniciatives
que ha duit a terme la COORDINA-
DORA DE DEFENSA DE LA MARI-
NA sobre el cas concret de CAPO-
CORB NOU.

Com ja sabeu, aquesta coordina-
dora esta integrada pel GOB, el
PSM i el PCB a més, és clar, de la
participació de la delegació de

l'OCB de Llucmajor.
Obra Cultural de Llucmajor

expert
ELECTIIIC A

CI. Sa Fira, 3 - Tel. 661901

LLUCMAJOR

Més de 600 tendes especialitzades en primeres marques mundials

PER TOT EL MÓN, VENEM EXPERIENCIA
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S' Arenal

Final de temporada  

Tomeu Sbert
Som a les darreries d'una tempo-

rada turitica que, com hem comen-
tat en moltes ocasions, ha estat irre-
gular. La temporada en què més
s'ha sentit parlar de crisi en tota la
història del turisme arenaler. I quan
deim això, ens referim a la darrera
trentena d'anys quan, entrats els
anys 60, aquest món turístic va
irrompre amb molta força a S'Are-
nal.

La temporada d'enguany no ha
estat bona,; ha estat més abundosa
l'oferta que no la demanda i moltes
vegades, això ha conduit a una da-
vallada de preus, la qual cosa també
significa que els serveis donats als
turistes no augmenten en qualitat.

Hem consultat amb D. Josep Oli-
ver Mari, president de l'Associació
d'Hotelers, el qual ens• ha manifestat
que «espera que superarem la crisi,
però és d'esperar que l'any qui ve
l'assumpte no millorarà, sinó que
sera una temporada pitjor que la
d'enguany».

Han tancat la majoria d'establi-
ments hotelers; treballadors que
agafen vacances i aprofiten per visi-
ta el seu poble, donat que molts
provénen de la peninsula, es tan-
quen les discoteques, cafeteries i ne-
gocis semblants.

En definitiva, S'Arenal sembla des
dels darrers d'octubre un món dife-
rent. Ara comencen les reformes en
establiments particulars i la realitza-
ció d'obres de caracter públic anun-
ciades pels respectius Ajuntaments
de Llucmajor i Palma.

UN NOU LLIBRE

L'il.lustre llucmajorer autor de la
HISTORIA DE LLUCMAJOR el Dr.
Font i Obrador, acaba de publicar
un nou llibre. Es titula «El apóstol
de Californi. Sus albores». i la set-
mana passada, ell mateix es despla-
ça a América per fer-ne la presenta-
ció.

El llibre és escrit en castellà i en
anglès, il.lustrant amb fotografies i
dibuixos de José M Mir de la Fuen-

Dr. Bartomeu Font Obrador

te..
Hem parlat amb el Dr. Font Obra-

dor, fent-li la pregunta sobre com
estan els treballs del que hauria de
ser el VP tom de la Història de
Llucmajor i, textualment ens respon:
«Esta pràcticament a punt d'entrar a
impremta. Falten per acabar alguns
de-
talls històrics, constara de dos lli-
bres i no d'un com en el cas dels
cinc primers toms i arribara el tema
històric, fina a l'any 1925.

UN HIVERN A
MALLORCA

Amb més dificultats que altres
anys, comença una temporada nova
de «Un Hivern a Mallorca» Patroci-
na la Conselleria de Turisme i coor-
dina el Foment de Turisme de Ma-
llorca.

El primer acte cultura va tenir lloc
dia 2 al Teatre de la Porciúncula,

amb l'actuació de «Der Olcumenis-
che», amb peces de Haëndel, Bach...

NOCES DE PLATA

Es va rendir un homenatge a San-
tiago Fuster González, funcionari de
Correus, que ha complit les seves
noces de plata, com a treballador a
l'esmentada entitat de Comunica-
cions.

NOTÍCIES BREUS

El President de la U.D. ARenal
(III Nacional), Rafael Gómez Hinojo-
sa, estava molt consternat després
de la derrota del seu equip a Inca,
per quatre gols a zero. No obstant
això, hem de dir que la campanya
de l'equip arenaler, pel que va de
temporada és bastant acceptable i
tendeix a millorar

***

A l'Església Parroquial de S'Are-
nal es va celebrar un acte religiós en
honor de Sor Francinaina Cirer,.
monja de Sencelles recentment duita
als altars. La cerimònia va ser a ca-
nec del P. Jordi Perelló amb l'assis-
tència nombrosa de feligresos.

***

Un grup de bons aficionats al joc-
esport de la petanca, clients del «Bar
Cabrera» fan la feina de fundar un
nou club. Allà tingué el local social
el C.P. Son Vert el qual el va deixar
per anar al «Tennis Arenal». El nou
club aprofitarà les pistes ubicades
ara al costat del «Cabrera».

***

La contribució territorial urbana i
rústica. La Ilicència fiscal d'activitats
professionals i artistiques i seguretat
social agraria. Llicències fiscals co-
mercials i industrials i d'altres im-
postos municipals com taxta sobre
vehicles, mostradors i vitrines, as-
censors i recollida de feins, taules i
cadires... podran ser pagats a les ofi-
cines municipals de S'Arenal, carrer
St. Cristòfol, 45 des del 13 al 25 d'a-
quest mes de novembre i des de les
9 a les 13 hores.
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de pinte en ample4 
Y s a.

C/. Maria Antònia Salvà, 38 - SARENAL (MALLORCA)
TeL 26 74 50 - 54 - FAX: 26 90 00

SORTEGEN AQUEST MES
UN CAP DE SETMANA A

LONDRES
PER A UNA PERSONA

CANÀRIES
Avió, hotel i trasllats, 8 dies 	 30.500 pts.

PARIS
Avió, hotel i trasllats des de 	 45.400 pts.

CIRCUIT ITALIA
Avió, hotel i trasllats, 10 dies 	 58.000 pts.

EGIPTE
EGIPTE + CREUER

Preu: 174.500 pts.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nom 	

Domicili

Ciutat 	

El sorteig se celebrarà el darrer dia hàbil de cada mes

davant notari. Els treballadors de «Viatges Xaloki» i els

col.laboradors de Llucmajor, de pinte en ample no po-

dran participar en aquests sorteigs.

Enviau aquest retail a

Viatges Xaloki: C/. Maria Antònia Salvá, 38

S'ARENAL

4Viales

XaIoka sy a74

HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROP!!...

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V - Tel 66 11 17 - LLUCMAJOR

-An ton,.

Es compluu	 olerir-vos

oustosament els seus serveis

A--21	

B - 1CA; B- 2A 

Llicències Ciclomotor

C/. Bisbe Taixaquet, 19 - Tel. 6 6 28 61

LLUCMAJOR
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Antoni Garcias, reelegit senador per Mallorca
És membre de la Comissió d'Agricultura i Pesca i de la d'Economia i Hisenda

N'Antoni Garcias és un llucmajo-
rer prou conegut tant per la seva
activitat sindical a la Unió de Page-
sos de Mallorca corn per haver es-
trenat escó a la Cambra alta de les
Corts espanyoles a la IP legislatura
socialista l'any 1986.

N'Antoni té 33 anys, és casat
amb na Margalida Salvà, i és pare
de na Marina, un espavilada nina
de 4 anys.

Va estudiar el batxillerat al
Col.legi Sant Bonaventura de Lluc-
major i el COU a l'institut Ramon
Llull de Palma.

La seva activitat política va co-
mençar amb el moviment estudian-
til, cursant el primer any de Dret.

Va ingressat al PSOE i a les Jo-
ventuts Socialistes l'any 1976 i un
any més tard fou nomenat Secretari
de les JSI.

Forma part de la Comissió Per-
manent de la Unió de Pagesos de
Mallorca i treballa en el cooperati-
visme.

Es Diputat pel Parlament de les
111es Balears i Conseller del Consell
Insular de Mallorca, a ambdues
parts és el responsable de 1'k-ea
d'agricuultura i pesca.

Senador per Mallorca des de
1986. Membre de la Comissió d'E-
conomia i Hisenda i de la d'Agri-
cultura i Pesca.

Es el Secretari General de la
Unió Socialista de Mallorca-PSOE.

-Quina és la teva experiència com
a senador i quines són les teves fei-
nes en el Senat?

-És una experiencia positiva al
llarg dels 3 anys. El primer mig any
em trobava un poc desplaçat perquè
em trobava treballant amb gent de
diferents nacionalitats, de diferents
regions.

Vaig començar a fer feina a la Co-
missió d'Agricultura i Pesca i també
vaig començar a dur projectes de
lleis. Les experiències més positives
foren quan vaig ser ponent de la hei
de Fauna i Flora, Espais Naturals i
de la Llei de Costes. Al començat

vaig participar en la hei de Cambres
Agràries, però en aquells moments
no tenia tanta responsabilitat com la
que he anat assumint. He participat
també en lleis d'Economia i Hisen-
da, encara que no vivís el tema tan
intensament com en les anteriors.

El responsable en temes de Pesca
era en Fernando González Laxe,
pen) molt aviat el feren president
de, Galicia i jo vaig haver s'assumir
la responsabilitat en aquells temes.
He de dir al respecte que ara aquest
punt ha passat a ser competencia
negociada amb tercers pesos per la
Comunitat Econòmica Europea i es
planteja Poca cosa al Parlament. Jo
m'he dedicat més als temes d'agri-
cultura. L'experiència ha estat molt
positiva, tant per la tasca realitzada,
com pel fet de poder participar
molta gent d'ideologia un poc dife-
rent en un debat participar molta
gent d'ideologia un poc diferent en
un debat i haver de conviure tres o
quatre dies a Madrid m'ha fet dei-
xar un poc els localismes que ens
marquen tant pel fet de ser d'una
illa. Allà aprens a escoltar i a xerrar
manco.

-Els senadors, sou els pares de la
pàtria?

-Aquesta frase es una reminiscèn-
cia del passat. Històricament en el
Senat hi havia una representació per
estaments de la noblesa i gent que

havia assumit un merit. A les pri-
meres Cods Constituients es nome-
naren uns senadors reials per desig-
nació del rei Joan Carles, eren per-
sones d'edat avançada, literats, cien-
tífics... i se'ls donava aquest títol.
Eren els anomenats <pares de la pa-
tria».

Actualment els senador s'elegei-
xen per votació popular.

L'ESTAT DE LES AUTONOMIES
ES FA EN EL SENAT

-Quina utilitat creus que té el
Senat, tal corn està conceptuat ara i
quan passarà a ser Cambra Territo-
rial?

-Amb la Constitució espanyola
queda determinat que el Congres es
la cambra de representació popular i
el Senat la cambra territorial. En els
Estats federals els Senats són les
Cambres territorials i en aquest
estat nostre on construïm l'estat de
les autonomies, aquestes volen la
Cambra territorial.

S'aconsegueix, en el moment de la
Constitució, que la representació
sigui a través del territori més que
no a través dels vots ja que s'elegei-
xen 4 senadors per provincia inde-
pentment del nombre d'habitants.

Creim que el Senat ha de ser una
Cambra de debat de temes autonò-
mics, l'estat de les autonomies es fa
en el Senat, amb la compareixença
de tots els presidents de les Cornu-
nitats autònomes per explicar les si-
tuacions de la seva Comunitat.

El que passa es que l'estat de les
autonomies no esta tancat, l'anam
configurant. Tenim unes comunitats
autònomes que varen accedir per
l'article 151 de la Constitució i d'al-
tres pel 143 i en aquests moments el
sõtil competencial del 143 es pot
augmentar, podem anar a una igual-
dat de competencies en totes les co-
munitats i constituir un Estat Fede-
ral al mateix temps es podria con-
vertir el Senat en Cambra Territo-
rial.

Ara be, això només es pot aconse-



SANEAMIENTO

CALEFACCION

GAIIIIIEL OLIVER

INSTAL.LACIONS SANITÀRIES
CALEFACCIó
ENERGIA SOLAR

Exposició i Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26- Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR
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guir amb un pacte entre totes les
forces polítiques. Quan més compe-
tencies es demanin com a cambra
territorial també hi ha d'haver una
renúncia per part de certes comuni-
tats a voler ser controlades pel
Senat i això té dificultats, perquè
qui controla cada Comunitat autô-
noma evidentment es el Parlament
propi i ningú més; ara be, si el
Senat ha de tenir la importancia
com a Cambra territorial hauria de
tenir poder de suggeriments des
d'una visió global de totes les co-
munitats.

És molt difícil que es posin d'a-
cord tots els partits politics, perquè
les postures són diferents i moltes
vegades s'utilitza el tema de l'Auto-
nomia per enfrontar-se amb el
poder central. Creim que això no es
positiu i hauria de sortir el pacte de
tots els partits, perquè al mateix
temps que auginenten competencies
poguem arribar a un acord per
veure quin es el paper que ha de
jugar el Senat, a part del que ja té
ara: com a cambra legislativa, com a
comissions d'investigació de dife-
rents temes i com a cambra de con-
trol del govern.

VOLEM UN SISTEMA EDUCATIU
COMPETENT PER FER HOMES
LLILTRES

-Podrien fer-nos un balanç del
PSOE a l'Estat i al nostre poble?

-Nosaltres ens trobarem amb un
gran suport popular per un canvi en
la forma de governar, per intentar
una altra fórmula de fer política.
Crec que hem aconseguit una esta-
bilitat democràtica i una seguretat
en tot el sistema que s'havia instau-

rat amb la Constitució. En aquest
moment ja no hi ha cap peril de de-
sestabilització democràtica —en el
82 feia molt poc temps que hi havia
hagut un cop d'Estat—. Hi ha molta
més seguretat de cara al futur, mal-
grat la inseguretat ciutadana, l'a-
tur...

Hem aconseguit d'esta t integrats
dins el sistema europeu, per altra
banda.

Quant al sistema educatiu ens
hauria agradat de poder invertir-hi
Ines doblers, pert) s'han construït
moltes escoles, s'ha augmentat el
sou dels professors i ara ens enfron-
tam amb una reforma de tot el siste-
ma educatiu, amb quantitats impor-
tants en una societat per seguir

avançant i tenir un sistema educatiu
competent per fer homes lliures.

Caldria recordar que ja s'han aca-
bat aquelles batalles entre l'escola
pública i la privada i les discussions
sobre la LODE.

Quant al tema de Sanitat, hem
aconseguit que s'universalitzi el sis-
tema de Seguretat Social, encara que
hi ha una baixa qualitat d'aquesta
Sanitat, perquè hi ha un augment de
6 milions de persones que tenen
dret a aquesta Seguretat Social.

En general les línies que poden
configurar un estat de benestar
estan més assentades i  això es una
conquesta de tota la societat i de la
política nostra.

Tota la normativa en temes de
medi ambient com la llei de Costes,
la llei d'aigües, la hei de fauna i
flora.. , es per intentar que el be pú-
blic, el bé comú, allô que es de tots,
sigui per a tots. S'ha de dur enda-
vant la legislació que respeti que
aquests bens no són per vendre ni
comercialitzar. S'ha de lluitar per
rompre les normes imposades ante-
riorment i per això s'ha canviat tot .

el marc juridic sobre aquest tema.
Respecte a la política del PSOE a

Llucmajor, després de dos anys
llargs de rodatge, crec que el balanç
també es positiu.

S'han acabat d'asfaltar carrers que
s'havien començat el 1972. Va haver
d'arribar el partit socialista per aca-
bar l'etern problema de l'asfalt.

S'ha fet una tasca en Serveis So-
cials molt important per atendre el
sector més marginat de la societat.

S'ha intentat que la Hisenda pú-
blica del nostre municipi doni possi-
bilitats. La reforma de tot el Cadas-
tre era imprescindible perquè sense



2 Millones de conductores. Billones de
Kilómetros. Más experiencia que nadie,
utilizada para ofrecerte un coche más con-
fortable y manejable.

An más seguro y mejor que nunca en
equipamiento: Radiocassette extraible de

goo	 uft nca

serie. Parachoques del color de la carrocería.
Dos retrovisores regulables desde el interior.
Y decoración exclusiva.

Mejor que nunca en gama: TL y GIL:
1397 cc y 60 CV. TD y GTD: 1595 cc y 55
CV. GTX, 1721 cc y 90 CV.

RENAULT
BARTOLOMEJAUME NADAL, S.A.

Ronda Migtorn, s/n
Tels 66 01 40 - 66 0041
L LUC MAJOR
Sant Cnstelol, 6
Tel 26 0001 S'ARENAL
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doblers no es pot fer cap política de
distribució de riquesa, riquesa en el
sentit que puguin ordenar la prõpia
economia i territori.

Respecte al govern municipal he
de manifestar que hi ha uns sectors
que no expressen propostes alterna-
tives a allò que presenta el grup de
govern i en el carrer tenen una posi-
tura crítica per als que anomenen
«els contraris» i aixe, és molt nega-
tiu.

HEM D'ACONSEGUIR EL

DaLEG AMB EL SINDICAT

-Cap on anirà el PSOE després
de les eleccions?

-S'hauran de tenir en compte els
temes d'infraestructures. A Mallorca
concretament és urgentíssim el des-
viament de l'aigua de la serra Tra-
muntana que cau dins la mar; això
suposaria d'aconseguir aigua per
beure els ciutadans de l'entorn i de
la Ciutat. Aix?) no es fa i s'hauria de
fer.

S'ha de continuar tenint pressu-
posts socials. Per a la Reforma Edu-

cativa es necessiten bilions de ptes.
Quan al tema de la Sanitat és un

repte important rompre amb les
cues hospitalàries.

Respecte al tema econòmic hem
d'aconseguir iniciar el diàleg social
amb el sindicat. Això pentura es po-
dria aconseguir amb la creació del
Conseil Econòmic i Social. Encara
que hem aconseguit la majoria abso-
luta hi ha un electorat que ens do-
nava suport i ara no, en part és
lògic perquè pel fet de governar
tenim un desgast.

Ens preocupen els sistemes pú-
blics, aquests canvis d'ordenament
són necessaris perquè el 136 públic
pugui estar per damunt dels interes-
sos privats.

És el canvi que feim i el nostre
compromis. Si creixem econòmica-
ment que sigui per poder redistri-
buir a través de tots els serveis.

L'HERÈNCIA DE CAPOCORB
POT SER IRREVERSIBLE

-Parla'ns del tema de Capocorb.
-Després de l'aturada de les obres

l'informe de n'Avelino presenta
moltes dificultats per poder tornar
enrera sense que això no suposi una
indemnització excessivament grossa:

Nosaltres, com a partit, intenta-
rem que això es pugui assumir mit-
jançant la Comunitat Autónoma,
perquè com Ajuntament és impen-
sable.

Es un tema delicat, crec que hi ha
més sensibilitat social perquè Ma-
llorca no es destrueixi més. El que
passa és que tenim herències i
aquesta de Capocorb pot ser una
herència irreversible.

Sembla que ja s'han fet moltes
obres, pet-6 hem d'intentar que es
faci el minim mal possible si és que
no es pot aturar completament.

Estam en plans d'urbanització des
de fa molts d'anys, pert) d'urbanit-
zacions de segones residències i
això és un producte final que no ge-
nera ni feina ni res, sinó simplement
un desastre econòmic.

Aquest és el resum d'una I larga
conversa on n'Antoni va manifestar
Ia seva gran satisfacció quan Ii oferi-
ren la possibilitat de tornar presen-
tar-se al Senat per Mallorca.

Coloma Julià
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TALLER AUTORITZAT

ANTONI ROSSELLO RAMIS

Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28

BAR CA'N NADAL
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En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nlcolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
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Tel. 66 24 90 (Dimartsi Dijous horabaixa)

Tel. 66 17 98 (particular)

of" 

FINA 

C/. d'Es Vall, 49
Tel. 66 11 58  

SOCIETAT
	

13

Alerta a les motos

e'n vaig a passejar, estic cansat d'estar asse-
gut.

-Per on vas?
-Quasi sempre començ per damunt plaça, fins al bro-

llador del Passeig del Rei En Jaume, i tornada.
-I no t'ha enfilat cap vegada alguna parella motoritza-

da?
-No, fins ara sempre he pogut caminar molt tranquil.
-Ide) no hi vagis el vespre si no vols que t'enganxi al-

guna d'aquestes motos tan renoueres.
-Jo, els vespres, sempre som a ca nostra.
-I fas be, perquè a ca seva es on un està millor.
-Pere, que passa amb les motos?
LRes, que ara pareix que està de moda, i no hi ha cap

jovenet o joveneta que no en tengui una.

-És clar, sempre són més barates que els cotxes.
-No creguis, perquè de vegades valen un ronyó.
-Això es bo per protegir la indústria nacional del ram.
-Be, pert) el que passa es que alguns d'aquests al.lots

encara no tenen l'edat de conduir i d'altres, si be tenen
els anys, els manca el coneixement.

-Això ja es més preocupant.
-Ho es bastant perquè molts de vespres, davant «S'O-

deon», hi ha tal concentració de jovenets motoritzats,
que es un espectacle.

-Els joves s'han de divertir d'alguna manera, i cada
època té la seva...

-Pelt) tot té un límit. Perquè, segons diuen, fan més
mal que be.

-Com es ara...?
-Fan un renouer, alcen les motos com si fossin cava-

lls, peguen potades als fanals del passeig, les espenyen
i quasi sempre estan apagades.

-I les autoritats, que fan?
-Fan tot allò que poden, però poden fer poc.
-Ja tornam a estar igual.
-Diuen que segons les lleis d'ara, ni poden retirar les

motos, ni posar multes.
-Aquesta m'es bona! Vols dir que tampoc no poden

sancionar?
-Poden posar multes, penò si no les volen pagar, no

les paguen.
-Idõ sí que anam be! perquè entre els delinquents, Ila-

dres i «gamberros», aviat no podrem sortir de ca nostra.
-Ja hem dit que es on s'està millor. A Palma, el ves-

pre, ja fa temps que ningú no gosa sortir.
Un que escoltava. •
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Tem pus Fugit

Curs 1965-1966

En aquest curs els professors foren el P. Fiol (Religió)
Dn. Francesc Romaguera (Literatura), Dn Miguel Adro-
ver (Geografia, Dn Andreu Martin (matemàtiques), Dn.
Antonio Masegosa Galán (F.E.N. i E.F.), Dn. Joan Cala-
fat (Dibuix artistic), Dn. Gabriel Moragues (Dibuix li-
neal), el Sr. Lladó i el P. Llabrés de llatí, Dn. Damia
Contestí (Història), Dn. Mateu Monserrat i Dn. Joan
Puigserver (matemàtiques), el P. Rojo i D. Guillem (Re-
ligió), Dn. Bonaventura Garcies (Ciències Naturals) Dn.
Bernat Garcies (Física i química), el P. Baltasar Cloquell
(Filosofia)...

En Joan Amengual Seguí es administratiu de Can
Montes, en Cosme Andreu Cardell té el Super Anpe a
S'Arenal, en Fernando Aparicio Fernández fa feina a Hi-
senda (no hem pogut saber exactament de que), en Se-
bastia Artigues Boscana es Regidor de Llucmajor pel
P.P., en Sebastià Barceló Noguera té una gestoria a S'A-
renal, Antoni Barceló Salva va morir a l'estiu de 1969,
en Bartomeu J. Bergas Bergas, es entre altres coses, di-
rector de la Banda de Cornetes de Llucmajor, en Jaume
Bonnín Bonnín es empleat de la Casa Julia de Palma, en
Joan Boscana Colomar es dedica a l'hosteleria a S'Are-
nal, n'Antoni Cantallops Gual es el director de l'Urbana
2 de Sa nostra (Blanquerna), en Joan Catany Mut, es
magistrat a l'Audiència de Palma, en Damia Coll Pons
té una impremta a S'Arenal, en Guillem Crespí Mengod
té un despatx de delineant i decoració a Palma, n'Anto-
ni Faidelta Fuster fa de dissenyador err una empresa
d'Instal•lació de Mobles. N'Esteva Ferrer Jaume, es Ges-
tor del BBV a Palma, en Francesc Fiol Adrover es l'apo-
derat del Banc de Bilbao (BBV) de S'Arenal, en Jordi
Font Artigues fa feina a SOGESUR, en Mateu Gamundí
Serra té Sa Perxa, fabrica d'embotits i Camisseria, en
Joan Garcia Cardell es professor d'E.G.B. i fa de conta-
ble a REMASA (Ca'n Puig), en Bartolomé Gual Clar no
hem pogut localitzar-lo, n'Antonio Homar Barceló feia
feina a hosteleria, en Bartolomé Jaume Clar, fa de gui-
xaire a Calvià, n'Agustín Lara Piqueres, creim que fa de

pintor industrial devers Palma, en Miguel López Vale-
rian° té una tenda de fotografia a S'Arenal, en Juan Ma-
nuel Luna Rojas, que se va afegir a segon curs, té els
Viatges Xaloqui de S'Arenal, en Julian Martinez Vera
se'n va anar a viure a la Peninsula, n'Ignaci Mut Nico-
lau fa feina a Prefama, on es encarregat de taller, en Ga-
briel Oliver Mas té una empresa de fontaneria, n'Antoni
Oliver Salva fa feina al Banc Hispano Americano a
Llucmajor, en Santiago Ripoll Cardona se'n va anar a
viure a Eivissa amb la seva família, en Miguel Salva
Caldentey es dedica a l'hosteleria a S'Arenal, en Joan
Salva Caldés es director de les Escoles Públiques de
S'Arenal (la part de Palma), en Miguel Salva Mora (que
va venir a segon) esta al banc de Progrés de Palma, en
Miguel Tomas Sastre, fa de professor d'E.G.B. a S'Are-
nal (part de Llucmajor), en Bartolomé Tomas Solivellas
fa de fuster en el Coll den Rebassa, en Sebastià Vega
Ballester fa de picapedrer a Llucmajor. N'Antoni Vidal
Juan, va morir l'any passat, en Rafel Vidal Maimó, es
director del Banco Crédito Balear de Sóller, en Pedro
Vidal Tomas, fa de professor d'E.G.B. i n'Antoni Bernat
Escudero (que va venir a segon curs), es metge però no
sabem amb certesa si fa feina a Palma.

Joana Font Tous
Miguel Janet T.

íSA Lt-.10A
t(2, MELIA, 3 LLUCMAJOR
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A. Vida! Juan

R. VidaiVidal Mainsd

B. Vidal Tomes
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J. Bonin Bonin

M Garnundi Serra

A Lars Piquedes

M. Tornas Sastre

Curs 1965 - 66
J Sated Galdás

S. Barielo Noguera

J Bosun,	 ,

A Farde/la Faster

J. Garcia Gardell

A. Oliver Salve



1 6	 ELECCIONS

Eleccions Generals del 29-10-89

Llucmajor S'Arenal Total

CDS 286 195 481
UB 78 8 86
Ruiz M. 168 74 242
PP 2182 831 3013
PSOE 1784 1742 3526
E.U. 78 145 223
PCPE 46 8 54
PSM 138 30 168
Verds 57 51 108

Partits C/ Constitució C/ Ciutat C/ Gràcia
1986 1989 1986 1989 1986 1989

CDS 8.6 6.5 7.3 52 4.8 2.5

UM 4.4 5.4 5.4

UB 1.5 1.6

PP 42.5 50.6 33.1 30.9 28.7 26.1

R.M. 3.5 4.5 3.2

PSOE 39.5 31.2 47.0 46.9 55.6 55.1

E.U. 0.4 1.4 2.7 2.9 1.2 2.5

PCPE 0.5 0.9 1.6

PSM 3.6 3.0 2.7 2.1 3.6 3.5

Verds 0.9 0.5 0.9

Cada cop que hi ha eleccions, els partits analitzen els
resultats per poder explicar als votants perquè han mi-
llorat respecte a les anteriors eleccions.

Nosaltres creim que les comparacions són molt dificil
i sempre hi ha una explicació per quedar satisfets.
Anem a veure si objectivament podem treure una sèrie
de conseqüències.

Per poder comparar, creim que sols ho podem fer
amb les darreres Eleccions Generals del juny 1986. Les
eleccions locals o les europees, no són fiables perquè el
comportament de l'electorat és diferent. Per esser més
simples, despreciarem els partits minoritaris que no
trestoca la intencionalitat de la comparació. Per poder

' fer una comparació més asèptica, no compararem vots
si no percentatges. Les conclusions les podeu treure vo-
saltres mateixos.



CDS
481

P.P. 3.013 P.S.O.E	 3.526

ELECCIONS
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Partits Ca Ses Beates Convent St. Llorenç

1986	 1989 1986	 1989 1986	 1989

CDS 5.7	 4.4 6.5	 5.7 8.6	 6.4

UM 5.7 8.8 7.7

UB 2.2 2.5 0.?

PP 40.7	 41.1 40.2	 47.6 46.9	 50.0

R.M. 3.3 3.1 2.3

PSOE 44.3	 43.3 38.3	 33.4 31.1	 31.1

E.U. 0.2	 0.9 1.4	 0.8 2.0	 0.6

PCPE 0.2 1.6 1.4

PSM 2.2	 2.2 3.9	 1.6 2.3	 5.8

Verds 0.7 1.1 1.1

Partits La Cuna	 Sagrats Cors Ses Escoles
U.B.
86

242 *-P.S.M. (168)
L.V. (108)

ALTRES	 PCPE - 54
ALTRES D'ESQUERRA

1986	 1989	 1986	 1989 1986	 1989 NULS I BLANCS

CDS 8.1	 7.0	 5.4	 3.7 11.5	 8.3

UM 5.6	 8.9 4.8
I SI AIXÒ FOSSIN LES ELECCIONS LOCALS?

UB 1.3	 2.8 1.0

PP 39.7	 43.6	 47.7	 55.6 37.1	 43.3 Perquè ho vegeu, us posam els regidors que haurien
tret els Partits Politics en el cas de Llucmajor Terme,

RM 5.5	 2.4 2.5 S'Arenal tot-sol i Llucmajor recinte urbà. Són els se-

PSOE 39.7	 35.9	 31.0	 28.2 47.7	 36.5 güents:

E.U. 1.4	 1.6	 0.4	 1.5 1.0	 2.6 Partit	 Llucmajor	 S'Arenal	 Llucmajor (tot)	 Situació Real

PCPE 1.3	 0.9 0.4 P.P.	 9	 5	 7	 6

PSM 2.9	 2.1	 3.3	 3.3 2.2	 2.8 C.D.S.	 1	 1	 1	 1(de balm)

Verds 1.6	 1.3 2.3 P.S.O.E.	 7	 11	 9	 8

P.S.M.	 1

U.M.	 1

Partits

CDS

UUM

UB

PP

RM

PSOE

EU
PCPE

PSM

Verds

de
Llucmajor

1989

5.9

- 1.1

36.9

- 3.0

43.2

2.7

- 0.7

2.1

- 1.3

Terme

7.8

4.8

34.2

49.4

1.5

2.2

Llucmajor	 S'Arenal

1986	 1989	 1986	 1989 1986

7.7	 5.7	 7.9	 6.3

6.2	 2.1

1.6	 0.3

40.8	 43.5	 22.8	 26.9

3.3	 2.4

40.6	 39.2	 64.3	 56.5

1.0	 1.6	 2.1	 4.7

0.9	 0.3

3.0	 2.7	 0.9	 1.0

1.1	 1.7

A pesar de tot creim que no es poden fer comparacions.

M. Janer i J. Font

'111. ::VVVVV V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV::VI

PASTISSERIA
i

1 Calm •Cluc i

1 Sant Llorenc, 78 - A - Tel. 660669 1

LLUCMAJOR (Mallorca)
i
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ENTREVISTA

Llucmajorers pel món

Isabel Coll Garcias: me sent de cada banda;
som tant sa madona allà, com aquí

Diuen que «per Nadal, cada ove-
lla al seu corral», pert, també «en
s'estiu, cada ocell al seu niu», per-
què per molt enfora que visqui la
gent, de tant en tant fan una passa-
deta per la roqueta.

Era el mes d'agost quan vaig
tenir el gust i la satisfacció de co-
nèixer Dna. Isabel Coll Garcias; so-
bretot, em va sorprendre molt que
ella visqués a França essent Ilucma-
jorera. Li podrien dir «senyora ria-
lla» perquè sempre té el somriure
als llavis; és amable i el que té és
de tothom.

Dna. Isabel Coll, que a França
diuen Madame Pérez perquè aga-
fen el llinatge del marit, va néixer
dia 31 de maig de 1923 a Llucma-
jor, al carrer del Monestir, n° 83. A
son pare li deien en Biel Rumbó i a
sa mare na Catalina Papallona.
Aquí a Llucmajor va fer feina de ri-
vetera. Ara fa 33 anys que és a
França. Està casada amb en Toni
Pérez, que és de Ciutat, i té set
fills: na Catalina de 42 anys, en Ga-
briel, en Toni, en Michel, N'Isabel,
en Salvador i en Rafel de 20 anys.
Tots viuen a França, menys en Ga-
briel que viu a Palma. Té deu néts
i un pel camí, i amb això podem
comprovar que són una auténtica
familia nombrosa, però d'això n'es-
tà molt contenta, perquè quan se
reuneixen ho celebren amb força.

-Dna Isabel, com va esser sa vos-
tra joventut a Llucmajor?

-Bé, vaig anar a escola fins a
dotze anys amb Dna. Antònia Torte-
lla, després amb Dna. Maria Tur i
més tard amb Dna. Margalida Pola.
Anàvem a s'escola de Plaça. Als
dotze anys me vaig posar a fer
feina, fins als trenta-dos, quan me'n
vaig anar a França.

-Quines eren ses vostres amigues
o amics, a Llucmajor?

-En tenc una amb la qual som
molt amigues: na Jaumeta Marxa,
casada amb en Joan Cremat. En tenc
una altra que ens hem fet com a
germanes: li diuen na Joana Aina
Rumba, casada amb en Joan Pérez,
que tenien es restaurant «Es Molí>'.

-Quan vos n'anàreu a França?
-Ara, per Nadal, farà 33 anys que

me'n vaig anar. Feia deu anys que
era casada i ja tenia tres infants.

-Per què vos n'anàreu, Dna Isa-
bel?

-Al meu home li digueren que,
com que tenia tres infants, a França
els punts se pagaven més cars, i sa
vida ens aniria més bé. Ell se'n va
anar a París set mesos abans, i no hi
va trobar casa; va haver d'anar a un
poblet d'aprop. Després jo me n'hi
vaig anar amb sos tres infants.

-Quina va esser sa reacció des
vostres familiars i amics?

-No estaven contents, perquè se
pensaven que no ens tomariem a
veure; pert) jo he vengut cada any.
Els va fer pena, però ara estan molt
contents i ho han valorat molt.

-Com va esser sa vostra arribada

allà?
-Molt trista. No entenia cap pa-

raula. I no res això, després es meu
home es va posar malalt, i el du-
guérem a sa clinica, i jo sense enten-
dre res!... Vaig plorar més, els pri-
mers mesos!... El tenguérem a una
casa de repòs, molt enfora d'allà on
noltros estàvem, i sols el veia qual-
que dia. Jo no entenia res de Fran-
cès, i me'n vaig voler anar a com-
prar llet. Com que no ho sabia dir,
me'n vaig dur ses botelles buides.
Quan me veren m'apuntaren a un
paper que fins a les deu no la
duien, i jo vaig entendre que me de-
manaven si volia deu botelles. Me'n
vaig anar plorant cap a ca nostra, i
una velnada que me va sentir, ven-
gué i me va regalar sa Ilet. No, està
segur que he passat lo meu!

-Heu dit que heu tengut proble-
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En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en

comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION

Exposición: C/. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y

de 5 a 8 tardes). Tel: 55-17-97. MANACOR.
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-Com veis el poble de Llucmajor,
vos que heu estat enfora?

-Han fet molts de canvis, sobretot
en sos carrers nous i cases noves. A
vegades m'hi perd.

-Trobau que els llucmajorers han
canviat?

-No, no han canviat. Me fan molt
de cas quan me troben pes carrer. Si
he d'anar a dinar a ca sa tia, i he
d'arribar a les deu, sempre són les
dotze quan arrib.

-Voldríeu dir res mês?
-Sí, que som molt feliç, i no me'n

penet gens d'haver-me n'anada.
Antoni Vadell Ferrer

mes per entendre es francès, com
parlàveu an es vostres fills?

-Es meu home i jo xerrà vem es
mallorquí, però a ells els xerràvem
es francès sempre, perquè sa mestra
ens va dir que si no els xerràvem es
francès mai no l'aprendrien.

-Ara que fa trenta-tres anys que
vos n'anàreu, què vos sentiu més
francesa o mallorquina?

-Me sent de cada banda; som tant
madona alla com aquí: per tot és ca
nostra. M'agrada estar alla perquè
hi tenc es fills i molts d'amics; i
m'agrada molt venir dos mesos
aquí, perquè veig ets antics amics i
es familiars.

-Tornaríeu a viure a Llucmajor?
-A França és on realment estam

instal•lats. Aquí tenc una casa molt
petita que no té ses comoditats,
però si aquí trobas una casa planta
baixa més gran, la compraria tot
d'una. Ara be, tendria es fills molt
enfora, i alla on hi tens es teus, es
ca teva.

-Hi ha molta diferència entre
viure a França i viure a Mallorca?

-No, trob que sa vida es per s'es-
til. Ara bé, sa gent és molt diferent:
ses persones són més simpàtiques
que per aquí. En trobes, no vull dir
que no en trobis, pert, allà sa gent
ho és més. Es menjar també és molt
diferent i sa manera de vestir
també. Alla on també hi ha molta
diferència és quan feim festa: a
França tot se celebra més, se fan
més regals i més bulla.

-Vos enyorau?
-M'he enyorat qualque vegada,

sobretot quan tenguérem ma mare
ma la lta.

-Quines són les vostres aficions?
-M'agrada molt fer ganxet i calça.

També m'agrada mirar sa televisió, i
si hi ha qualque llibre interessant el
llegesc. Pas molt de temps també
treballant a un hortet que tenim,
alla a França.
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ENTREVISTA

Gent de la vila

Antoni Monserrat, un aficionat a la fotografia
El personatge elegit com a prota-

gonista del mes, d'aquesta secció
va néixer a Llucmajor, al carrer
Major, 120, l'any 1945. Després
d'estudiar a Les Escoles va cursar el
batxillerat al Col.legi de Sant Mi-
guel. Actualment treballa com a
comptable a l'empresa del també
llucmajorer Josep Sacares.

Antoni Monserrat Oliver ha fet
de la fotografia la gran afició de la
seva vida. A les passades Fires va
exposar alguns dels seus treballs,
els quals són interessants no tan
sols per la qualitat fotogràfica sinó
perquè són un fidel testimoni d'un
món rural que desapareix. D'un
món que, com el del Capella d'es
Rafalet, sera la imatge que més fi-
delment el recordara.

-Quins foren els motius que fim-
pulsaren a dedicar-te a aquest tipus
de fotografia, diguem-li històrica o
arquitectònica, del nostre terme?

-Quan un aficioinat comença a fer
fotos, el primer que sol fer és foto-
grafiar els parents, amics i coses del
seu propi entorn, pert) arriba un
moment que ja fa fotos per fer-ne.
Quan s'arriba a aquest punt és quan
s'ha de plantejar si a més del desig
de fer bona fotografia se pot fer una
tasca d'investigació o simplement
d'histbria visual, d'una gent, uns
llocs, una arquitectura, en una pa-
raula, d'un poble.

Per realitzar aquesta tasca va in-
fluir el meu bon amic i company de
sortides, Antoni Oliver i també en
Pep Sacarès. Quan vaig començar, la

-El regidor de Cultura, en Macia
Garcies, me va convidar a fer l'ex-
posició perquè creia que la tasca era
interessant i que podia contribuir a
donar a conèixer al poble part del
nostre patrimoni cultural descone-
gut per molta gent.

-Quines conclussions i experien-
cia has tret de l'exposició?

-Hi havia gent que, sabent que
havia anat a fotografiar la seva
finca, me demanava per que no
havia estat exposada; les dimen-
sions de la casa no permetien ni de
manera remota posar-hi tot el que
tenc fet; per això vaig haver de fer
una mostra dels diferents temes que
volia exposar.

També n'hi va haver que me par-
laren de les seves cases, del seu
aljub o de la seva barracar donant-
me peu a visitar-ho al mateix temps
que contribuïen a donar-me nous
coneixements referits al tema.

D'altres, se n'anaren vivament im-
pressionats perquè veient l'exposi-
ció s'adonaren que aquella barraca,
o aljub que tenien tan abandonat,
tenia un encant i una importancia i
per ventura això haura contribuït a
la seva conservació.

-Que opines d'aquesta classe
d'exposicions?

-Crec que seria bo per part de l'A-
juntament que es continuin fomen-
tant per tal de donar a conèixer i in-
teressar el poble en les nostres coses
així com estimular els treballs d'a-
quests investigadors anònims que
n'hi ha i que fan feina no a nivell
d'universitat pero que hi posen un
gran interès i hi dediquen moltes
hores del seu temps lliure, contri-
buint així que ens quedi constancia
del passat del nostre poble.

I. Barceló

idea primera era fotografiar les pos-
sessions segons el llibret de l'amo
en Toni d'es forn.

Al mateix temps que fèiem aquest
estudi, varem aprofitar per • fer les
capelles que moltes de possessions
tenen i també les portes d'entrada.

-Al mateix temps de fer aquest
itinerari, ja aprofitareu per estudiar
els aljubs, barraques, talaiots... de
la passió que visitàveu?

-No, en un principi només ens de-
dicarem a les cases principals de la
possessió, tant es així que si per les
cases hi havia qualque barraca, en
no ser que fos molt especial, ni ens
hi fixàvem. Va ser més tard quan
ens adonarem de la importancia d'a-
quésta arquitectura rústica, arrelada
a la terra, en la qual l'home aprofi-
tava únicament els medis que l'en-
torn posava al seu abast: pedra,
ullastre, Hoses, tapiot i terra.

-Per que. decidires de fer aquesta
exposició?
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Valia la pena?
A principi d'octubre, com molt bé

tots coneixem, hi va haver a Roma
la beatificació de Sor Francinaina
Cirer, anomenada també la Venera-
ble o la tia Xiroia de Sencelles. Jo,
per certes raons personals, vaig
tenir l'oportunitat d'esser-hi i poder
assistir a la proclamació solemne pel
Sant Pare de la Beata de Sencelles.

Hi vaig trobar molts de Mallor-
quins i algun llucmajorer, els quals
manisfestaren una emoció desbor-
dant quant veien el Papa i tot aquell
ambient de Santetat.

La gent en general, se trepijava
per poder donar la ma al Sant Pare,
o almanco tocar-li el vestit. L'emo-
ció era gran, fins i tot crec que un
tant exagerada.

La celebració de la Beatificació va
esser un gran espectacle, sens dubte
molt emotiu, sobretot per a totes
aquelles persones que treballaven
perquè un dia Sor Francinaina fos
pujada als altars. Va esser una cele-
bració amb molta pompa i molt de
protocol: la guardia suïssa, amb les
seves genuflexions en el moment de
l'Ofertori, alçant la llança del temps

dels trovadors, era molt bell. Crec
que va esser una gran «funció»,
multitudinaria i solemne, que ano-
menaven Eucaristia.

Crec que Sor Francinaina fou una
gran dona, que s'entrega als seus
germans amb un amor sense limits i
possiblement entengué molt bé qui
era Jesucrist i com havien d'esser
els cristians. Me la imagin com un
autèntic model d'entrega a Jesús,
d'humilitat, senzillesa, servei als al-
tres... Fou sens dubte una Santa,
una admirable dona, nascuda de la
pagesia, i tot ca seva era de tothom.
Ara bé, sa Tia Xiroia no hagués
pogut quedar amb «bona dona»?, no
hagués esta t santa igual? era neces-
sari dur-la a Roma i fer tot aquest
protocol que s'exigeix al Vaticà?
Amics, sera santa igual si no ha fet
miracles ni prodigis!

Pens que Sor Francinaina mai no
s'hagués pensat que li fessin tant de
«show» com li feren. Ara ja podran
fer reliquiaris de la Beata de Sence-
lles, ja podrà estar als altars, ja falta-
rà manco per santificar-la...Però,
alerta!...què quedara de Sor Franci-
naina? els reliquiaris, els miracles,

els altars, les estampetes, els rosa-
ris,...? Seria molt trist! Igual que si
l'intentassim imitar al peu de la Ile-
tra, cosa que crec que ningú no fera,
perquè d'esser així, qui ho fes duria
una vida del segle passat. Si en
aquell moment fou molt valid fer
costura, posar injeccions...avui les
circumstancies han canviat, i amb
elles també les necessitats. Amb
això no vull dir que avui Sor Franci-
naina no sigui un model d'Evange-
lització, al contrari, sempre sera un
testimoni de Jesucrist ressucitat, una
persona humil i senzilla capaç d'es-
timar molt. Però aquest testimoni
encoratjador, s'ha de traslladar al
contexte històric, social, econòmic,
cultural del nostre segle XX.

Avui, segur que Sor Francinaina,
amb la mateixa capacitat d'entrega
humil i senzilla, estaria al Jonquet,
Calatrava, Projecte Home, la presó,
l'Hospital de Nit, Caritas.. , o a qual-
sevol altre lloc al costat dels nostres
germans que pateixen.

Valia la pena fer tot això sobre
una senzilla i santa dona de
poble?...

A.V.
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OPINIÓ

hEROIS nACIONALS
Afició.
Tota classe de gent es passeja per

Llucmajor: banquers, picapedrers,
comerciants, empresaris, mafiosos,
gansters, lladres, prostitutes, etc.
l ots gent normal, amb la seva vida
monòtona, la seva feina avorrida,
els amics de sempre, cada dia veuen
el telediari rutinàriament, els mes
joves van a les discoteques ja per
costum, cada dia es fa el mateix de
manera mecànica.

Un poc apart (no massa) hi han
les pitjors persones de tot, les més
abominables criatures que estan per
damunt la terra, les niés malvistes,
les indesitjades en una societat on
ningú no pot estar per damunt els
altres, una societat injusta, la socie-
tat que hem triat.

Aquestes horribles persones són
les que donen la seva opinió (no la
imposen), són les que critiquen si
no troben necessari, les que duen
interès per beneitures com la cultu-
ra, les que no passen pena de riure,
en una paraula, les clue no se con-
formen amb el que son, volen supe-
rar-se.

Les persones que fan tantes coses
tenen més oportunitats de travalar.
En d4mi4 i en j4um3 ho van fer.

Fa aproximadament un mes va
sortir aquesta revista, on van escriu-
re una critica al gincama automobi-
lístic, en aquesta crítica la seva in-
tenció (malgrat les males llengües
ho neguin) era donar una minima
idea dels embulls i privilegiats que
hi va haver abans, durant i després
aquesta activitat. El que no volien
era el que ha passat: la gent quan
ho va haver llegit no hi va veure
altre significat que el d'un insult a
la persona de na MCP (que encara
no hem tret de l'anonimat).

Realment aquest insult hi era,
però no volien donar-li tanta impor-
tAncia com la que ha agafat. Ho sen-
ten de tot cor, senten haver-se pas-
sat, senten haver ferit els sentiments
de la persona al.ludida i també sen-

S. Esalba, assassi, criminal i contraban-

dista

ten que hi hagi MOLTS de personat-
ges que interpretin les coses d'una
punyetera manera per sembrar cit-
zAnia arreu.

Vos demanareu per que ho van
fer?

És ben comprensible, el mal de
generacions enrera. Un dels avant-
passats d'en j4um3, quan era petit
va ser raptat per una manada de
monstres que el van tenir 7 anys
tancat a les masmorres de la Mansió
on l'obligaren a menjar cam crua i
beure sang, el feien anar a desente-
rrar cadavers i dormir dins un taiid.
La qüestió és que quan el van amo-
llar va seguir amb aquells cost-urns i
després de «viure» 211 anys va aca-
bar amb una estaca clavada al cor i
la boca plena d'all. Se conta que en
j4um3 el té guardat dins el guarda-
rrobes i quan ha d'escriure un arti-
cle li demana opinió: aquest avant-
passat és deia SKjameu Ksalba. A
principis de segle va monopolitzar
el contraban del sud de Mallorca, va
assassinar, va robar i va enriquir-se
fent actes criminals. Tota la fortuna
se'n va anar a fer norris a força de
pagar psiquiatres per veure si re-
duien el grau de bogeria d'en
j4um3...segons pareix no va servir
de res.

En d4mi4 també té un parent
llunya criminal. El seu repadrí per

G. Fullana, que era un malobrant

part del seu fillol va set: un dels
homes més perseguits de la història
de Llucmajor, va ser el genial Gtgta-
nia Fulana, dirigia el contraban de
velles de 600 anys a Maó. Va morir
de fam perquè va arribar un mo-
ment en què ningú no volia com-
prar les seves velles. La seva familia
va venir a viure al poble i en d4mia
i en j4um3 se conegueren...

Esperam que aquesta breu histò-
ria vos fagi comprendre un poc per-
què en j4um3 i en d4mi4 són així.
No patiu, ja han rebut el que es me-
reixien; no s'atreveixen a sortir al
carrer per vergonya que els assenya-
lin, estan profundament arrepentits
del que han fet, se passen el dia
dient «sí, perdó, sí, sí...»

En nom dels dos pobres ignorants
que escriviren «allò» demanam p-e-
r-d-O

Després de dir el que volíem
només ens cal recalcar que la crítica
al gincama havia d'haver estat més
forta i el comentari darrer realment
sobrava. Una vegada niés demanam
pedó...vull dir perdó, si és possible.

«...si, perdó, sí, sí...»
P.S.: Es realment curiós, per una

sola paraula hem hagut d'escriure
aquest article.

j4um3 s4Iv4 1 14r4 &
d4m14 full4n4 1 bui0s4

FOTO ESTUDI
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D'altra banda, el Govern ha suspès el planejament ur-
banístic cautelar de distintes zones del terme municipal
en vistes a la futura LLei d'Espais Protegits. Mesura
que només afecta els terrenys amb plans parcials apro-
vats. Pere), com que Capocorb té un tros sí i un altre no,
sembla que una zona té possibilitats de ser protegida i
una altra sembla que esta condemnada a ser coberta de
ciment i si la part aprovada...

Vatualmón!, quin merder! Hem arribat a un punt
—diu el mussolet— que de tantes voltes que ens fan
donar no sabrem si conservam o espenyam o si sera
blanc o negre.

T ot el món va comparèixer a la crida de la Da-
rrera Fira. M'estic referint als caps visibles dels
principals partits politics ja que, com que érem

en plena campanya electoral, cap no es va voler perdre
l'ocasió de desfilar al compas de la Banda de Música,
entre la gentada que hi havia pel carrer de Bisbe Taixa-
quet, Passeig Jaume III i el recinte del Grup Escolar.

Félix Pons, Caiiellas, Gerard Garcia, Joan Verger, acu-
diren a la cita amb la intenció que llur presència amb
els ciutadans es traduís en la consecució del vot d'algun
indecís. El president va ser a Llucmajor i va presidir
l'entiega de trofeus de l'exposició ramadera i, seguida-
ment, va sortir com un llamp, cap a Sencelles per tal
d'assistir a la festa en honor de la nova beata, Sor Fran-
cinaina.

E 1 mussolet, que quan dorm sempre té un ull
obert, no en deixa fugir ni una. Diu que, de
poc ença, l'ex-membre de l'equip de govern

municipal i també ex-regidor del CDS, s'ha acostat molt
cap al PP, i quasi sempre dóna suport, en el moment de
les votacions, a les propostes i postures dels populars
durant les sessions plenàries. Les bones relacions conci-
deixen, amb les sabatudes que darrerament rep el regi-
dor d'UM, Miguel Clar, i que, cosa rara, no tengueren
lloc en el darrer Ple. Entre el «Mos n'anirem» de Mateu
Monserrat i el «que se'n vagin» d'un assistent a la ses-

sió, no hi va haver temps per criticar la gestic') del res-
ponsable d'Esports.

C ontinuant amb el tema electoral, el mussolet
m'ha contat que un nombre considerable dels
visitants que vengueren a Llucmajor per les

Fires observaren amb admiració l'excel•lent col•locació
de cartells que el Partit Popular havia situat al llarg
dels carrers més cèntrics de la ciutat.

L'òliba, que basqueja tota la nit, coneix el secret de
l'operació electoral i segons conta, hi havia motiu, ja
que poques formacions polítiques poden comptar amb
un equip «col.loca-cartells» tan distingit. I si no, jutjau
vosaltres mateixos; conductor del tractor amb pala: un
regidor especialista en la venda de cotxes; com a direc-
tor de l'operació: tot un consell del Govern Balear amb
xandall ja que enfilar-se damunt la pala, no em digueu
que no sigui tota una proesa esportiva. I finalment, com
a col-locadors dels cartells, un director general i un alt
funcionari, ambdós pertanyents a la nòmina de la con-
selleria d'Indústria.

L if esperat informe sobre Capocorb a la fi ha sortit
a hum i vaja un altre trempó que tenim! Ara
resulta que una part del Pla Parcial de la nova

urbanització esta aprovat mentre que l'altra esta suspe-
sa esperant el subsanament de les deficiències assenya-
lades per la sentència del Tribunal Suprem.

1 portaveu del PP i president del Club Nàutic
de S'Arenal, està molt preocupat pel projecte
de millora de l'Ajuntament vol realitzar sobre

l'arena de la platja. Va manifestar a un diari de Ciutat
que els socialistes volen posar un tros de garriga davant
la mar.

Més que els interessos del poble, sembla que defensa
el Club NA-Laic, pert) el mussolet diu que no se preocupi
i si el C. Nàutic queda devora una garriga, semblarà
una cala verge i no el cul de sac de tota la brutor de la
platja de Palma. I si hi sembren sivines, tant ell com
l'artista que marca les camisetes del Club tendran un
símbol verd i seran molt més guapes.

parlant de brutor... Què ens vénguin a dir als
adults que tenguem cura de mantenir les vora-
vies i carrers decents, i que facem bon ús de les

poques papereres que hi ha a la vila!! Perquè els dife-
rents grups politics, durant la campanya electoral, vaja
un exemple que ens han donat!! Han escampat tants de
papers (sobretot el grup de Ruiz Mateos i el PSOE) que
els carrers feien oi! i les madones no havien fet mai la
carrera neta tants pics seguits. Què pengin la seva imat-
ge enlaire, al seu lloc i així no sera trepitjada ni envili-
da!!!
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IR T/
Club Colomb6fil Ilucmajorer

Resum d'una temporada 1989

Com cada any, la
temporada colomb6fila
de 1989, va acabar en
una festa, en la qual es
varen entregar trofeus a
tots els colombõfils lluc-
majorers, després hi va
haver un sopar de ger-
manor presidit pel Batle
i pel President de la Fe-
deració Colombõfila Ba-
lear.

Les classificacions ge-
nerals donaren els
següents resultats:

DESIGNATS D'EIVISSA
(Casa promotora Rt.
-Gran Via»)

Vicenç Vaguer.
2°^. Bernat Bonet.

CLASSIFICACIÓ 	GENERAL
D'EIVISSA

1 - . Bernat Bonet (Pintures
P. Cantallops.)
2". Joan A. Aguiló (Cons-
truccions Caries V).
3-. Vicenç Vaguer (Cafès
Palma).

TROFEUS ANTONI OLIVER

Al primer colom crono-
metrat cl" un nou Hoc.
1-.	 Cocentaina,	 Joan
Jaume.
1'. Valls, Sebastià Ballester.
1'. Logroño, Sebastià Ba-

Hester.

SUMA DE KILôMETRES

Sebastià Ballester (Se-
bastlà Munar)
2". Joan Jaume (Aerpons)

TROFEU PRESIDENT
HONORíFIC

1'. Anton' Oliver

TROFEUS PER ALS
DESIGNATS (Fruites
-El Molino.)

1 - . Antoni Oliver
2". Sebastià Ballester

TROFEUS DE SEGURETAT

(Serrallerla Juame Maimó i
Magatzems Alumsa)

1 - . Antoni Oliver
2". Julia Monserrat

Sebastià Ballester

CLASSIFICACIÓ DE
REGULARITAT

(Trofeu «Cdrnicas Somar»)
Sebastià Ballester (Cár-

nicas Somar)
2°^. Julià Monserrat (Bar Es-
panya)
3-. LLorenç Socles (Promo-
tor lizonia)
4". Antonl Oliver (Construc.
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LLorenç Ginard)
5° , Vicenç Vaguer (B. Fil)

Però: en aquesta festa,
que tanca una temporada
mós de vols cronometrats
de coloms, hem de ressen-
yar no nomós els colombò-
fils participants i les cases
comercials patrocinadores
de les diferents amollades i
qualificacions, sinó també,
els coloms que fan possi-
ble aquest esport. Coloms
que tenen la característica
de saber tornar al seu co-
lomer des d' un Hoc d' a-
mollada.

Enguany, parlar de la
temporada de concursos
és parlar de: «unes Eiv1sses»
com feia anys que no hi
havia, els coloms arribaven
en esbarts i amollada es
tancava en poques pèr-
dues, si ho comparam
amb anys enrera. Les de
velocitat (tres de Concen-
taina 1 5 d' Alacant) on la
sort, o els sabers, destaca-
ren els colomers d' en Llo-
renç Socios, Antoni Oliver i
Julià Monserrat que sobre
un total de 32 trofeus, en
guanyaren 7, 5 i 4 respecfi-
vament. Pere), en aquesta
temporada, parlar de ve-
locitat és parlor de l' amo-
Dada de Valls que damunt
el mapa no presentava se-
doses dificultats, amb una
línia de vol de 250 kms. I
tres entrades possibles a

Illa:

a) per la Badia de
Palma, b) pel pport de &S-
lier, la mós perillosa i c) per
Ia Badia de Pollença o Al-
cúdia, però que, en la rea-
litat, fou un desastre al cro-
nometrar tres coloms amb
el temps reglamentad,
aquests coloms són d' en
Sebastià Ballester, Joan
Barceló i Bernat Bonet.
Valls es converteix en una
«espina» per a la colombó-
fila mallorquina.

Les amollades de Fons
varen ser Valdepeñas, en
la qual amb els dos dies
de concurs es cronometra-
ren un total de lb coloms I
Logroño, amb una clara
línla de vol sobre el riu
Ebro per anar a agafar la
línia de vol de Valls, pore> si

Valls va ser una espina, Lo-
groño en va ser el roser ja
que, en els dos dies de
concurs a Mallorca, només
arribaren a cronometrar
tres coloms, un d' ells d' Fn
Sebastià Ballester. Tant
Valls com Logroño són
amollades que no fan
Club, però sí que fan colo-
mer.

El «Gran Fons» (proves de
mós de sis-cents kms.)
Puertollano i Cabeza de
Buey tengueren sorts diver-
ses. Puertollano va ser una
d' aquestes amollades que
a causa del bon resultat
sett una d' questes amo-

liados que a causa del
bon resultat sere] recorda-
da durant molts d' anys
(en tres dies s' enregistra-
ren 47 coloms), entre que,
de Cabeza de Buey, a
mésd e 700 kms. només es
cronometraren dos co-
loms, la primera d' En Toni
Oliver i la segona d' on
Julià Monserrat.

Una vegada repartit els
trofeus, que tan gentilment
donaren les cases patroci-

nadores, entre els socis
concursants es va sopar i
tot seguit hi hagué la típi-
ca sbhasta de colomins i
la Rifa.

Cal remarcar, per aca-
bar, l' entrega que el Club
Colombõfil Ilucmajorer va
fer a D. Miguel Mulet
d' una placa en agraï-
ment als anys d' ajuda de-
sinteressada cap a aquest
club i de l' entrega al
Col.legi «Son Verle del seu
nomenament de soci
d' honor de la Reial Fede-
ració Espanyola.

També hauríem de par-
lar de la presentació del
Primer Trofeu en Memória
de Bernat Vadell, gran
company i corlaborador
però ja ho farem en el pro-
per número.

Joan
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Futbol d'Empreses

El «Tropical», a 3 punts del primer
Tropica, 1
C.D. Zarza, 1

Gol: Villena
Partit força interessant

contra el primer classifi-
cat.

Jugat amb molta ten-
sió i amb marcatges
ben definits. El TROPICAL
va marcar a principi de
partit, amb jugada en-
Ilaçada de J. Tomeis,
Manresa i el centre al
mig de l' àrea, rematat
molt oportunament per
Villena, aconseguint
nic gol de l' equip.

A la segona part, va
empatar el Zarga; una
vegada passat el por-
ter, Marc, el jugador
només va haver d' em-
pènyer la pilota. Cap al
final de l' encontre, una
falta de Julia Ferra-gut,
originà una brega i com
a conseqüência, l' ex-
pulsió d' un jugador
contrari a més de les

dels jugadors locals, Fe-
rragut i Comino. Creim
que l' arbitre es va equi-
vocar: havia d' haver
mostrat tarja groga a
Ferragut i expulsió al
contrari; malgrat l' inci-
dent, el resultat és just.

Data: 14-X-89
Platja de Palma, B.S.
Siro, 3
Rt. Tropical, 2
Gols: Tots dos de Maga-
ña

	

Encontre	 jugat	 al
camp -Les tres Pales»
de S'Arenal amb un
equip circumstancial de
RT. TROPICAL, on només
es comptà amb onze
jugadors a causa e les
nombroses lessions que
pateix l'equip local. En
aquest partit, per fer
l'onze titular, s'hagueren
d'alinear Biel R190 i
Tomeu Bergas. Aixi i tot
s'hagués pogut guanyar

	aquest	 enfrontament
que només a causa de
Ia mala sort, es va per-
dre.

Data: 21-X-89

Rt. Tropical, 3
Servin Williams, 0
gols: Mique! Jaume, P.
Vich i Villena.

	Com	 l' anterior,
aquest va ser un altre
partit jugat amb només
11 homes, on costà molt
el primer gol, la qual
cosa va ser sense cap
dubte la clau de l' en-
contre, perquè abans,
en Marc, en una
excel.lent aturada, va
neutralitzar un penaltie
assenyalat a l' equip
local.

Data: 28-X-89
kt. Tropical, 5
La Fraternitat,
Gols: M. Jaume, Maga-
fia, Terrassa, Bonet i Fe-
rragut.

Partit on l' equip visi-
tant es va mostrar molt
violent, sobretot durant
el segon temps i com a
conseqüência, l' arbitre
els va expulsar dos juga-
dors, per mor del juga-
dor contrari, Martínez, el
qual després d' una en-
trada amb Manresa, va

demostrar la seva agres-
sivitat i les poques con-
dicions d' esportista, pe-
gant un fort cop de
puny al nostre jugador
local.

En aquest encontre
va debutar per primer
cop, el nou fitxatge, ex-
jugador del C.D. Espan-
ya, Maties Terrassa.

Data: 4-1-89

Tropical, 3
Club Topos, 0

Gols: Bonet, Magaña i
Terrassa.

Un horabaixa poc en-
tretengut quant a la
qualitat de joc, on el
més important és sense
dubte, la viciaria i la
suma dels dos punts.

Amb aquest encontre ja
són tres els partits seguits
jugats a casa, els quais
tots s' han guanyat i no
s' ha encaixat cap gol,
havent sumat onze gols
a favor.

Jaume



Llucmajor	compte
amb una tradició de
bàsquet més o menys
considerable, que s' ha
anat consolidant al llarg
dels anys. De la present
temporada (89-90) crec
convenient destacar la
formació d' un nou
equip format per Iluc-
majorers i el que crec
mes important amb
LLUCMAJORERS. Són tots
joves del poble, en
edats compreses entre
els 19 i als 24 anys, que
s' han agrupat per
practicar de	 forma
competitiva	 esport
que mes els agrada: el
bàsquet.

La creació d' aquest
equip respon, en certa
manera, a la intenció
de superar un buit exis-
tent al basquet Ilucma-
jorer, ja que els joves

que acabaven a la ca-
tegoria junior molts no
tenien accès a l' equip
de 3° divisió quedant
sense equip.

Una iniciativa que, al
meu parer, mereix esser
destacada es la recu-
peració dels nostalgies
colors del històric Club
LLUCMAJOR, o sigui, ca-

miseta blanca amb
franja verda, com a
segon vestuari.

L' entrenador de l' e-
quip es en Joan Lara.
La plantilla de jugadors
estel formada per: Els
germans Ripoll,
Gelabert, Damià Duran,
-Vol Martinez, Joan Xa-

mena, Joan Rebassa,
Federico Garcia, Gui -
hem Adrover i Miguel Ji-
menez, essent el dele-
gat en Bernet Cardell.

Es notable, per altra
banda, la iniciativa de
la casa patrocinadora
ALMACENES FEMENIAS
ja que ha oferit suport
econòmic a un equip
que, en definitiva,
acaba de néixer i ne-
cessita esforços i em-
pentes com aquesta.

En darrer terme, sols
em queda dir que els
partits es jugaran en
diumenge, i posar en
expectativa a l' afició ja
que l' equip també ne-
cessita suport d' aquest
tipus.

SORT I FORÇA PER AL
NOU EQUIP!

Mayo

Conills trobats
4
9
9
4
4
4
14
4

Tant per cent
100
77
66
54
50
50
28
o
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«Almacenes Femenias, el nou equip de
Bàsquet de Llucmajor

Resultado del concurs de caça realitzat
amb motiu de les Fires 1989
Participants Conils agafats
Nadal-Roca 4
Sacares-Riera 7
Nadal-Ciar	 6
Marti-Manse, 6
Munar-Aulet 2
Janer-Coll	 2
Cerdà-Rosse. 4
Manre.-Nadal

31 conills de 59: 57 %
El millor ca: Marino (Nadal-Clar) 1

La millor cussa: Reina (Sacares-Riera),4
La millor cussa: Alenxa (marti-Monserrat),4

an participado 150 cans. 40 cans de bestiar i alguns eivis-
sencs. Han participat 53 races distintes.

RESULTADO
Classe Cadells
1.-Boxer del Sr. Rosselló
2.-Ca de Bestià del Sr. Joan Doman

Classe Jove
1.-Rottweiner de Santi Carlellas
2.-Lhasa-Apso d' Isabel Filgueima

Raba Espanyola
1.-Ca de bestià de Jaume Bennassar.
2.-Perdiguer Burgos de Jaime Vanrell.
3.- Ca de Bou de Manuel Calviho

Millor exemplar absolut
1.-Ca de Bestiar de Juame Bennassar
2.-Doberman de Diego Pascual
3.- Chivahua de Margarilida Canellas

Foren jutjats per cinc jutges, 3 de la peninsula: A!fonso Toho-
var, Nicasio Deacon, Teresa Hurtado, i 2 de l' ilia: Francisco
Breyo, Hicky Lacy de Pons.
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Xe Aniversari de Cuxach, S.A. Pollença

El Ilucmajorer Joan Quintana, guanyador de
dues proves

Sbert
La «Carrera Popular

de Pollença», Xe Aniver-
sari de Cuxach, S.A.
amb un important èxit
malgrat absència de
I' «estrella» convidada,
Jordi Llompart, el qual
no es va poder despla-
çar a Mallorca, per la
qual cosa a través d' un
telegrama va demanar
les corresponents discul-
pes.

Els corredors del Club
d' Atletisme Pollença
entrehats per Manuel
Blanco varen demostrar
Ia categoria que tenen i
es varen imposar en la
majoria de proves de

horabaixa. No obstant
això, el Ilucmajorer Joan
Quintana va ser V únic
atleta que va aconse-
guir dos triomfs, en una
mateixa jornada, en ca-
rrera i en marxa atléti-
ca.

EL PAVELLÓ DE
LLUCMAJOR EN EL PUNT
MÉS ALT

El corredor del
Col.legi Rei Jaume Ill de
Llucmajor va aconseguir
deixar el pavelló de la
ciutat en el punt més alt
perquè va pujar dues
vegades al Odium de

guanyador absolut,
aleví, demostrant en
ambdues proves una
gran categoria encara
que només té 12 anys.

En la primera prova
de carrera, Quintana va

aconseguir encapçalar
el grup de cap ja des
del punt de sortida i va
arribar a la meta amb
un avantatge substan-
cial sobre el segon clas-
sificat.

Sense quasibé temps
per poder recobrar, el
Jove corredor Ilucmajo-
rer va prendre part a la
prova de marxa atléti-
ca, i amb la modalitat
de la qual és ara sub-
campió de Mallorca, i
es va proclamar també
vencedor en aquesta
diada de Cuxach S.A.

Hem de dir finalment,
que els pocs Ilucmajo-
rers que varen ser a Po-
Ilença, només quatre
varen fer un digne
paper. Joana M° Quin-
tana va aconseguir unsi-
sè Hoc en la classifica-
ció de benjamí femení i
Pep Cortes, corrent
també les dues carreres,
en abmdues va obtenir
una bona classificació.
En la primera de cadet-
tes va quedar en setè
Hoc i en la prova reina
dels 17 kms. els va
poder cobrir en 1 h. 12
minuts i 47 segons. L' al-
tre corredor de la poli-
cia Local de Llucmajor
J. Quintana, va cobrir
els 17 mil metres amb
un crono d' una hora,
11 minuts i 16 segons la
qual cosa fa una mitja
de 4 minuts 17 segons
per km. i això no està
gent malament per a
un atleta vetera.



TALLERS CAS1ELLAS - ROTGER

SERVEI rjli
OFIÇIAL Alw

Uno es el pequeño, gran "berlina compac-
ta" de los años noventa. Ágil y confortable.

Económico, brillante y deportivo. A la van-

guardia en tecnología, calidad y seguridad.

U no es el único coche de su segmento que ha

incorporado un confort interior y un placer de

conducción que antes sólo se ofrecíanen coches
de categoría muy superior.

U no es único en funcionalidad, pero también
elegante y personal. Pequeño por fuera y
grande por dentro. De sorprendente habitabi-
lidad y armonía de proporciones, posee una
excelente aerodinámica (Cx = 0,30).

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
S'ARENAL

ENTRE NOLTROS
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NAIXEMENTS
Manel Gutiérrez Catalan, fill de

Manel i Magdalena, nasqué el 25/9.
Francisca Monserrat Suau, filla de

Miguel i Maria, nasqué el 25/9.
Eva Servera Gelabert, filla de

Josep i Eva Antònia, nasqué el 11/
10.

Marta Cuevas Jiménez, filla de
Josep Antoni i Maria de la Granada,
nasqué el 18/10.

AMa Maria Cayuela Vega, filla de
Josep Enric i Isabel, nasqué el 13/
10.

Miguel Monserrat Puigserver,
morí el 8/10 als 62 anys.

Margalida Fullana Mulet, morí el
11/10 ,als 84 anys.

Catalina Torres Tur, morí el 17/10
als 82 anys.

Joan Gardas Obrador, morí el 13/
10 als 29 anys.

Catalina Vidal Sbert, morí el 17/
10 als 91 anys.

Isabel Tomàs Tomàs, morí el 18/
10 als 91 anys.

Francisca Aina Fullana Amen-
gual, morí el 22110 als 81 anys.

María Garau Puigserver, morí el
23/10 als 83 anys.

Mateu Noguera Ros, morí el 24/
10 als 79 anys.

Francisca Aina Salvi Caldés,
morí el 25/10 als 76 anys.

MATRIMONIS
Josep Chaparro López i Maria del

Carme Pérez Carreño, es casaren el
23/9 a l'església de la Lactancia.

Jaume Ramon Jaume i Joana Puig
Mut, es casaren el 6/8 a la Parrò-
quia de Sant Miguel.

Wilfried Ernst Klemke i Assimina
Trioti, es casaren el 5/10 al Jutjat de
Pau.

Antoni Pérez Pérez i 1\4 Eugènia
Camacho Vilches, es casaren el 8/10
a l'església de la Lactancia.

Diego Marqués Fornés i Cristina
Risso Alvarado, es casaren el 14/10
a l'església de la Lactancia.

Andreu Josep Palmer Benedito i
Margalida Bernardo Bonet, es casa-
ren el 30/9 a a l'església de Gracia.

Joan Montero González i Margari-
ta Santos Blázquez, es casaren el
27/5 a la Parròquia de Sant Miguel.

Joan Francesc Santos Bláquez i
Francisca Montalvo Mercado, es ca-
saren el 30/9 a la Parròquia de Sant
Miguel.

Diego Alvarez Sánchez i Rosari
Pérez Selva, es casaren el 21/10 a
l'església de la Lactancia.

Sebastià Sala Toral i Aina Maria
Sánchez Barnes, es casaren el 23/9 a
l'església de Gracia.

Carles Xavier Gazquez Gàzquez i
Catalina Monserrat Minaya, es casa-
ren el 26/10 al Jutjat de Pau.

Llorenç Tomas Sastre i Agustina
Cebrian Bernal, es casaren el 7/10 a
l'església de Sant Bonaventura.

DEFUNCIONS
Diego Garcia Castillo, morí el 29/

9 als 77 anys.
Miguel Carbonell Pons, morí el

3/9 als 74 anys.



FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR

sa teulera   

CERXMIQUES - FET A MA
PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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P'es Forat d'es Moix
Qui té bo (o molta barra) vola i qui no en té redola.

MOTS ENCREUATS
1234 5 6 7 8

HORITZONTALS.—(Plural)

objecte, generalment de vidre, per
a posar-hi liquids. 2. Instrument
que serveix per a Ilaurar camps.
Inicials de Ramon Isern. 3.Desc„ir-
rega d'una arma de foc. Mitjà de
locomoció arrossegat per una lo-

comotora. 4. (AI revés) Es diu
d'aquella síl•laba que no es

Renou que fa un instrument
musical. 5. Quan ens demanen

VERTICALS.—Máquina que s'empra per batre. 2. Objecte porti-
til de test per orinar-hi. 3. Augmentatiu de "tares". 4. (Al revés)
nom de la 4,a I letra de l'alfabet. Forma de possessiu femeni de 2.a
persona singular. (Al revés) terminació d'infinitiu de la 1.a corduga-
ció. 5. Femení de lat (extens). (Al revés) es diu d'una dona que va
sense robe. 6. Nom d'un tipus de gra que es cultiva en les terres de
secar. 7. Zones de superfície circular i plana en lasiquals antigament
es batia. (Al revés) gran massa d'aigua salada. 8. Es diu d'un mot
que té la mateixa significado d'un altre,
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Assistentes socials 	 66.04.93
	 66.00.50 Bombers (servei centralitzat) 	 085

66.26.50 Creu Roja 	 20.01.02
.20.01.02 GuArdia Civil 	 .66.01.61
66.14.11 Policia Municipal 	 66.17.67 - 66.17.63

Telèfons més útils
Ajuntament (casa de la Vila)

	Ajuntament (hores oficines) 	
Ambulância (Creu Roja) 	
Ambulatori 	



AQUI TENEMOS
EL NUEVO PEUGEOT 309, •

COMO TU LO QUIERES.

• Nuevo exterior como tú
lo quieres: más práctico
y actual, con plano de
carga rebajado para un
mejor acceso al maletero.
Nuevo interior como tú lo
quieres: más cómodo y
atractivo.
Nuevo salpicadero como
tú lo quieres: más ergo-
nómico e integrado.

• Nuevo equipamiento
como tú lo quieres: más
completo y atractivo.

PEVGEOT 309
ES OTRA HISTORIA

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

C/. Marina, 104- TeL 66 05 21
Exposició i Venda: Ronda Migjorn, 80

LLUCMAJOR

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Garcias, 1-a (damunt Ca's Notari)

certificats
mèdics per a

permís de conduir i
Ilicencia d'armes

HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.

(ir0
7CENTREOPTIC
 EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISO

C/. Berge, 26- Tel. 26 33 74

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactõloga

S'ARENAL

III1F%  ALLER MLCANICO,

G UERA
DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

Pedro Noguera Enseflat

Servei Automòbils	 Servei Oficial

.Q.11111MiiV

C/. Ripoll, 30 - Tel. 66 22 13
	

piva motor ca.



Ahórrate hasta
100.000 pts hoy

y no empieces a pagar
hasta el 90.
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S'EAT Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.

Cra. S'A renal s/n - Tel. 66 02 34

Venda I assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Eines

ELECTRIC

Ronda do Ponent s/n. - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)

Auto-Aiat-Boscea. s

Instalarla
no le costará nada.
Del 15 de Octubre al 15 de Diciembre.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Alarmes
Esquiladores
Motoserres
Plaques solars
Generadors
Lloguer maquinaria
Martells

& L7šs
e

"RAT/S
s

r
SO CH

Calentadors
JUNKERS

Electricitat i Electrònica
de l'automòbil

INJECCIÓ DE BENZINA

Aires acondicionats
CARRIER
MITCHELL

Tacògrafs

Sc i alta fidelitat
Automòbil




